
ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

HOT A.RA.REA NR.81/2021 
Privind participarea Comunei Reci la « Programul privind cre~·terea eficien/ei 

energetice a infrastructurii de iluminat public » si aprobarea indicatorilor tehnico- economici 
ai proiectului,, Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna 

Reci, judetul Covasna-etapa 2" 

Consiliul local al Comunei Reci, judetul Covasna intrunit in ~edinta extraordinara in data de 
08.11.2021 

A vand in vedere: 
Referatul de aprobare cu nr. 4634/21.10.2021 , prezentat de dl. Dombora Lehel-Lajos

Primarul Comunei Reci judetul Covasna cu privire la participarea la Programului privind cre~terea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public ~i aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
ai proiectului "MODERNIZARE SI STEM ILUMINA T PUBLIC IN COMUNA RECI" 

raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate propriu al primarului inreg. sub nr. 4636/21.10.2021; 

avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Analizand Documentatia de Autorizare a Lucrarilor de Interventii ~i indicatorii 

tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizarea sistemului de iluminat public 
stradal, in comuna Reci, judetul Covasna-etapa 2"", intocmit de SC Crisbo Company SRL, 

prevederile art43 alin (2) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinul 1866/12.10.2021 pentru aprobarea Programului privind 
cre~terea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public 

prevederile H.G.R.nr.907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
etapele de elaborare si continutul-cadrual documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 
In temeiul art.139 alin (1), art.196 (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTARA~TE: 

Art.I. Se aproba participarea Primariei Comunei Reci la "Programului privind cre~terea 
eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public"; 

Art.2 Se va asigura ~i sustine din bugetul local contributia financiara proprie aferenta 
cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentand 12% din valoarea eligibila aferenta tuturor 
activitatilor; 

Art.3 Se aproba contractarea finantarii ~i se mandateaza dl. Dombora Lehel-Lajos, Primarul 
Comunei Reci sa reprezinte solicitantul Comuna Reci in relatia cu Autoritatea - Administratia 
Fondului pentru Mediu; 

Art.4 Se aproba sustinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale proiectului in 
valoare de 31281.40 Lei (Tva incl us) ; 



Art.5 Primaria Comunei Reci se angajeaza sa intocmeasca documentatia de achizitie publica, 
organizarea ~i derularea procedurii de achizitie publica ~i realizarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice ~i cerintelor din ghidul solicitantului; 

Art.6 Se aproba documentatia tehnico - economica, faza DALI, caracteristicile principale ~i 
indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitii cuprin~i in devizul general si anexa 
privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect, care face parte integranta 
din prezenta hotlirare; 

Valoarea totalli a investitiei de 417. 700,45 lei fara TV A ( 496. 772,57 lei TV A incl us) din 
care C+M = 139.219,05 lei fara TVA (165.670,67 lei TVA inclus); 

Caracteristici principale: 
- Numarul de aparate de iluminat propuse a fi instalate: 111 buc 
Putere instalata aparate de iluminat propuse: 22 W 
Puterea instalata a sistemului proiectat, inclusiv sistemul de telegestiune : 2,664 kW 
Durata medie de functionare: 4150 ore anual 
Sistem de telegestiune a sistemului de iluminat: 1 buc 
Module de telegestiune pentru puncte luminoase: 111 buc 
Garantia sistemului proiectat: 60 de luni 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 
Principalele obiective urmarite prin proiect sunt: 

Scaderea consumului de energie electrica in sectorul iluminatului public 
Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera 

Obiectivele secundare urmarite a fi atinse sunt: 
Aducerea sistemului de iluminat public la standardele impuse de normativele in vigoare 
Prestarea unui serviciu de calitate pentru comunitate 
Reducerea riscului de producere a infractiunilor pe timp de noapte 
Reducerea riscului producerii accidentelor rutiere 

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni. 

Art.7 Primarul Comunei Reci, prin intermediul Compartiment Tehnic -Investitii, ~i Achizitii 
Publice, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.8 Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul general al Comunei Reci in 
vederea ducerii sale la indeplinire Primarulului Comunei Reci ~i Institutiei Prefectului - Judetului 
Covasna 

Art.9 Prezenta hotarare va fi adusli la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul Consiliului 
Local al Comunei Reci ~i publicare pe Monitorul Oficial Local al Comunei Reci. 

Reci, la 8 noiembrie 2021 

PRESEDINTE DE SEDINTA., 
PETER IOSIF-ENRIC Contrasemneaza 

Secretarul general al comunei 
NEMETH TIMEA-KATALIN 

~~ 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu!!!.. voturi din cei !!!..consilieri prezenti. 
Nr.consilieri in functie = 11 


